
Saját készítésű jelmezekkel a farsangra készültek a 3. lakásban 

  

Február hónap a farsang jegyében telt. A lakást bohókás, a farsangra jellemző dekorációval, 

maszkokkal, farsangi szemüveggel, színes papírszalaggal, lufival, szerpentinnel és képekkel díszítették 

fel a gyerekek. Energiát, időt nem sajnálva járták az üzleteket, kerestek az interneten olyan ötleteket, 

amit saját maguk keze által jelmeznek megvalósíthatnának. 

 

  Több próbát is tartottak. 

 

Nagyon izgalmas időszak volt, mire mindenki kitalálta, hogy kinek, minek a bőrébe bújik. Közben a 

szerelmesek napjáról sem feledkeztek meg a gyerekek. Piros kartonból szíveket készítettek, rajta a 

szerelmük, szeretteik neveivel és gyönyörű idézetekkel. Ezek a produkciók is felkerültek az 

uborkahálóra a nappaliban. Néhány nap múlva pedig saját szobájukba kerültek dekorációnak. 

 



 

Az esti órákban szívesen társasjátékoztak, keresztrejtvényt fejtettek, kártyáztak a fiúk, közben szuper 

beszélgetések is elhangoztak, mint például a személyes higiénia betartása, miként tartsuk rendben 

környezetünk, otthonunk, milyen tisztálkodási és tisztító szereket érdemes használni. A hatások nem 

is maradtak el, mindenki belevetette magát a házimunkába is! Nem siettek, alapos munkát végeztek! 

Minden csillogott a tisztaságtól, nagyon büszkék voltak magukra a fiúk és mi is rájuk. 

  

 



 

 

A házimozi is működött, sok szórakoztató és tanító filmet néztek nagy érdeklődéssel együtt másik 

lakás lakóival is gyermekeink. Ezek az alkalmak arra is tökéletesek voltak, hogy a filmvetítés után egy-

egy komolyabb, vagy érdekesebb jelenetet alaposan átbeszéljenek! 

 



 

Februárban is folytatódott a házi közös sütés-főzés. Úgy tűnik, ez a program jelenleg az első helyezett 

a gyerekeknél, így egyre több tevékenységbe vonták be őket a felnőttek! Óriási sikere volt a „készítsd 

el a saját pizzád” délutánnak. A pizza tésztáját is maguk dagasztották, nyújtották, darabolták a 

hozzávalókat, reszelték a sajtot és önállóan sütötték ki. Hot-dog is került ilyen módon az asztalra! A 

süteményekről ne is beszéljünk! Lassan már sorsolni kell, ki keverje ki a krémet, verje fel a habot és ki 

süsse ki a tésztát! 

 



 

Mivel nagyon figyelnek a fiúk az egészségükre is, ezért mindenki részt vett egy általános egészségügyi 

felmérésen. A legérdekesebb eredmény, amin mindenki kissé elcsodálkozott az a testsúly volt! 

 

Az időjárás jóvoltából, végre hosszabb időre is kijutottak a szabad levegőre a gyerekek. Kihasználták a 

jó idő adta lehetőségeket, fociztak, viking sakkoztak, tornáztak, buborékot fújtak, aszfaltrajzoltak. 

 

,  

 

 



Amikor az idő nem kedvezett a kinti sportoknak, bent is feltalálták magukat fiaink! Asztali ping-pong, 

forma lufi gyártás, egy perc és nyersz játékok, izgalmas erőnléti és ügyességi játékok váltották 

egymást. Teljesen egészséges versenyszellemben zajlottak a szabadidős programok! Sokszor el is 

csodálkoztak, milyen gyorsan telik az idő. 

 

Ebben a hónapban három szülinapot is ünnepeltünk!  Józsi, Máté és Vili nagy izgalommal várták a 

születésük napját. Kívánságuk teljesült: Józsi epertortát kért, álompárnát és rózsafűzért szeretett 

volna és vendégségbe hívta kishúgát. Józsi nagyon örült az ajándékainak, azóta is álompárnájával 

alszik. 

 



 

Máté mp3 lejátszót szeretett volna, somlói tortával és vendégségbe hívta Rudi barátját, nagyon jó 

hangulatban, sok nevetéssel telt el az ünnepség. 

 

Vili fejhallgatót kért, gesztenye tortát és a Rostás ikerlányokat hívta meg az ünnepségre,akik nagy 

örömmel vettek részt a partin. Vili kérésére Pisti szórakoztatta a közönséget mesés történeteivel, 

amin nagyon sokat nevettek! 



 

És végül, de nem utolsó sorban a hónap végére maradt az egyik legizgalmasabb esemény, a farsangi 

buli! Mindenki nagyon igyekezett kitenni magáért, az utolsó napokban több próbát is tartottak a 

gyerekek. Szombaton mindenki sürgött-forgott, szendvicseket készített, apró sütiket gyártott, 

takarított. Délután elkezdődött az öltözködés, maszkírozás. 

.

 



A farsangi mulatság nagyon jól sikerült, sokat táncoltak a gyerekek és nem utolsó sorban mindenki 

kapott díjat az ötletes jelmezéért. 

 

Miután hazaértek, nagyon fel voltak dobva a srácok. Sorra olvasták az okleveleket, Alex pedig 

nyereményét megosztotta a többiekkel. Jó volt nézni boldog arcukat, jó volt hallgatni, hogy egymás 

szavába vágva mesélték élményeiket. 

Szuper zárása volt ez az esemény ennek a hónapnak! 

Viszont látásra tél! Szervusz tavasz! 


